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مهدی نکوئی سامانی*

محوريت اهل بيت: در 
وحدت اسالمی

چكيده

مقالـه حاضـر، بـه بررسـي جايـگاه وحـدت در سـيره اهـل بيـت: مي پـردازد. 

 وحـدت از جملـه آموزه هـاي مهـم قرآن کريـم و توصيه های رسـول گرامي اسـالم9 و 

اهـل بيـت: اسـت. اهـل بيـت: با سـخنان و سـيره عملي خـود، همواره امـت را به 

اتحـاد، هم بسـتگي و دوري از تفرقـه و پراکندگـي دعـوت کرده انـد. آنـان بـا محـور قرار 

دادن قـرآن و سـيره رسـول اکـرم9، همـواره در جهـت تعليـم وتبييـن معـارف ديـن، 

حفـظ ديـن از گزنـد انحـراف و بدعـت و هدايـت امت حرکـت کرده انـد. اين نوشـتار به 

اجمـال، نقـش اهـل بيت: در راسـتای حفظ ديـن و وحدت فکري و عملي مسـلمانان 

را مـورد اشـاره قـرار می دهد.

كليدواژهها: اهل بيت:، سيره، وحدت گرايی، مرجعيت علمی، امت اسامی.

*. دکترى مبانی نظرى اسام و عضو گروه کام و معارف پژوهشکده حج و زیارت.
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1. جايگاه اتحاد در قرآن و سيره اهل بيت:

 در قـرآن و سـنت پيامبـر9، اتحاد مسـلمانان، يك تكليف مهم و راهبـردی برای حفظ 
اسـام و عـزت و قـدرت امـت اسـام معرفی شـده اسـت. قـرآن كريم همـه مسـلمانان را 
بـه وحـدت، اعتصـام به ريسـمان الهـی، دوری از تفرقـه و داشـتن رابطه بـرادري و مودت، 

دعـوت كرده اسـت. در آياتـی مانند:

ْنُتْم 
ُ
 ك

ْ
ْيُكـْم إِذ

َ
ُروا نِْعَمَت اهللِ َعل

ُ
ك

ْ
ـوا َو اذ

ُ
 َو ال َتَفرَّق

ً
ـ )َو اْعَتِصُمـوا ِبَْبـِل اهللِ َجِيعـا

1)
ً
ْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِـِه إِْخوانا

َ
أ
َ
وبُِكـْم ف

ُ
ل
ُ
َف َبنْيَ ق

َّ
ل
َ
أ
َ
ْعـداًء ف

َ
أ

و همگـی بـه ریسـمان خـدا چنـگ زنیـد و پراکنـده نشـوید و نعمـت خـدا را بر خـود یاد 

کنیـد، آن گاه کـه دشـمنان ]یکدیگـر[ بودیـد. پـس میـان دل هـاى شـما الفـت و مهربانی 

انداخـت، تـا بـه لطـف او، بـرادران هم شـدید.

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة(2
ْ
ـ )إِنََّما ال

در حقیقت مؤمنان با هم برادرند.

خـدای متعـال همچنيـن مسـلمانان را بـه پيـروي از تعاليـم و دسـتورات قـرآن كريـم و 
پيامبـر9 دسـتور داده و بـه طـور صريـح، از تنـازع و مشـاجره نهـي كـرده اسـت:

وا َو تَْذَهَب رِيُُكْم(3
ُ
ُ َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشل

َ
ِطيُعوا اهلَل َو َرُسول

َ
ـ )َو أ

و با هم نزاع مکنید که سست می شوید و مهابت شما از بین می رود.

وئلَِك 
ُ
َيِّنـاُت َو أ ُفـوا ِمـْن َبْعـِد ما جاَءُهـُم الْ

َ
ـوا َو اْخَتل

ُ
ِيـَن َتَفرَّق

َّ
ـ )َو ال تَُكونُـوا اَكل

ُهـْم َعـذاٌب َعِظيٌم(4
َ
ل

و چـون کسـانی مباشـید کـه پس از آنکـه دالیل آشـکار برایشـان آمد، پراکنده شـدند و 

بـا هـم اختاف پیـدا کردند و بـراى آنان عذابی سـنگین اسـت. 
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وا فِيِه...(5
ُ
يَن َو ال َتَتَفرَّق قِيُموا ادلِّ

َ
ْن أ

َ
ـ )... أ

ْسَت ِمْنُهْم يِف َشْ ٍء(6
َ
 ل
ً
وا ِديَنُهْم َو اكنُوا ِشَيعا

ُ
رَّق

َ
ِيَن ف

َّ
ـ )إِنَّ ال

کسـانی کـه دیـن را پراکنـده سـاختند و فرقه فرقـه شـدند، تـو هیچ گونـه مسـئول ایشـان 

. نیستی

خـداي سـبحان در آيات ياد شـده وآيـات ديگر، عموم مسـلمانان را به اعتصـام به حبل 
الهـي، اقامـه دين و پرهيـز از تفرقه امر كرده اسـت.

از منظـر آموزه هـای اسـامی، محـور وحـدت امـت اسـام، ايمـان بـه خـدا، رسـول و 
رهنمودهـای كتـاب و سـنت و پذيـرش رهبـري رسـول خـدا9 و جانشـينان آن حضـرت 
اسـت. پيامـد فاصلـه گرفتن از پيامبـر9 و رهنمودهـاي حيات بخش آن بزرگـوار، اختاف، 
ضعـف و ذلـت اسـت. بنابراين خدای متعال، نسـبت به عاقبت سـوء تفرقه، هشـدار می دهد 

و مي فرمايـد:
از خـدا و پیامبـرش اطاعـت کنیـد و نزاع و کشـمکش نکنید، تا سسـت و ضعیف شـوید، 

کـه در ایـن صـورت، قـدرت و شـوکت شـما از میـان مـي رود؛ بلکـه در پاسـداري از 

هم بسـتگي و اطاعـت از فرمـان پیامبـر، صبـر و اسـتقامت ورزیـد، کـه خـداي سـبحان، به 

همـراه اسـتقامت کنندگان اسـت.

2. وحدت در آينه کالم و سيره پيامبر9

وحـدت امـت اسـامي، از جملـه توصيه هـای مهـم و ارزشـمند خـدای متعـال و پيامبر 
اعظـم9 اسـت. وحـدت امت اسـامي، راهبرد عـزت و اقتدار اسـام و مسـلمانان در همه 
زمان هـا و مكان هاسـت. پيامبـر9 طبق دسـتور قـرآن كريم، همـواره منادي وحـدت بوده و 
بـراي تحقـق وحـدت و عزت امت اسـامي، سـخت ترين مشـكات را تحمل كرد. ايشـان 
همـواره در جهـت تحقـق وحـدت، يكپارچگـي و بـرادری امت مي كوشـيد و هرگـز اجازه 
نمـي داد زمينـه اختـاف فكري و اجتماعي بين امت اسـامي پيش بيايد. بنابراين مسـلماناني 
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كـه خـود را پيـرو پيامبر9 مي دانند و مدعي تبعيت از سـنت نبوي هسـتند، بايد تابع سـنت 
رسـول گرامی اسـام باشند.

پيامبـر9، عـداوت هايـي را كـه از دوران جاهليـت باقـی مانـده بود، به مـودت و الفت 
تبديـل كـرد و بين مسـلمانان، رابطـه برادری را برقرار سـاخت. تا زماني كه پيامبر اسـام9 
زنـده بـود، اختـاف و دوگانگـي بيـن مسـلمانان از نظـر فكـري و اعتقادي وجود نداشـت. 
آن حضـرت همـواره مسـلمانان را بـه مـودت، بـرادري و اتحـاد توصيـه می كـرد. يكـي از 
راهكارهـاي پيامبر اسـام9 براي تحقق وحدت جامعه مسـلمانان و ايجـاد حس برادري و 
يكپارچگـي، نفـي نژادپرسـتي و تبعيض هـاي ناروا بين افـراد جامعه بود؛ زيـرا همان گونه كه 
در منابـع تاريخـي موجـود اسـت، نژادپرسـتي و تفاخـر به قوميت و آبـاء و اجـداد، به وفور 
در ميـان سـران عـرب وجـود داشـت و با ظهور اسـام و نـزول قـرآن پايه هاي اين انديشـه 

متزلـزل شـد؛ چنان كه در قـرآن كريـم مي خوانيم:

بائِـَل 
َ
 َو ق

ً
ناُكـْم ُشـُعوبا

ْ
نْـى َو َجَعل

ُ
ـٍر َو أ

َ
ْقناُكـْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل اُس إِنَـّ يَُّهـا الَـّ

َ
)يـا أ

تْقاُكـْم(7
َ
أ َرَمُكـْم ِعْنـَد اهللِ 

ْ
ك

َ
ـوا إِنَّ أ

ُ
ِلَعاَرف

 اي مـردم! مـا شـما را از مرد و زن آفریدیم و شـما را به صورت گـروه و قبیله قرار دادیم، 

تا یکدیگر را بشناسـید. همانا گرامي ترین شـما نزد خداوند، با تقواترین شماسـت.

از اينـرو در سـيره عملـي رسـول خـدا9 مي بينيـم كـه آن بزرگـوار، بـال سياه پوسـت 
حبشـي را مـؤذن خـود قـرار مي دهـد يـا زيـد بـن حارثـه جـوان سـال را فرمانـده لشـكر 
منصـوب مي كنـد. سـلمان فارسـي نيز كه به زعـم عـرب آن روز، در زمره عجميـان بود، نزد 
پيامبـر9 مقـام وااليـي داشـت و از او به اهـل بيت تعبير مي شـد. همه اين اقدامات رسـول 
خـدا9، بـراي نهادينـه كـردن فرهنـگ ارزش گرايـي در جامعـه بـر اسـاس توانمندي هـاي 
اشـخاص بـود و بـا توجه قـرار دادن اين فرهنگ، اتحـاد و يكدلي در جامعـه رقم مي خورد. 
افـراد نيـز بـا خيالي آسـوده، به اين باور رسـيدند كـه انتصاب ها، بر اسـاس روابط نيسـت و 
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همـه چيـز در دايـره ارزش قرار دارد. در نتيجه مسـلمانان با اين نيت، با اعتماد به مسـئوالن، 
اتحـاد و وحدت گرايـي را تقويـت مي كننـد، كـه در پـي آن، پايه هـاي قوميت گرايـي و انزوا 

مي شـود. نابود 

3. نقش اهل بيت: در حفظ دين و وحدت مسلمانان

اهـل بيـت:، همواره باالترين نقـش را در حفظ و احيای دين اسـام و ارزش های آن، 
تفسـير آيـات قـرآن، تبيين احكام و دسـتورات دين، دلسـوزی و سرپرسـتی مـردم و هدايت 
آنـان بـه سـوی رشـد و كمـال بـر عهـده داشـته اند. امـام علـي7 در مـورد نقـش ائمـه در 
تبييـن معـارف ديـن و اجراي حـدود الهي مي فرمـود: »اليصلح الكـم وال الـدود وال المعة 
االّ بامـام عـدل«8؛ »بـدون امـام عـادل، هرگـز حکومتـي اصیـل و دیني شـکل نخواهد گرفـت و هرگز 

حـدود الهـي و نمـاز جمعه واقعـي، اقامه نخواهد شـد«.

امام رضا7 فرمود: 

اّن االمامـة زمـام الّدين، و نظام السـلمن و صـلح الدنيا و عّز الؤمنـن، اّن االمامة اّس 

االسلم النامي و فرعه السامي، باالمام تام الصلة والزكاة والصيام والج و توفريالفيء 
والصدقات، و امضاء الدود واالحكام و منع الثغور واالطراف.9

4. تمّسک به قرآن و عترت، تنها راه وحدت 

يكـي از مهم تريـن سفارشـات رسـول خـدا9 سـفارش امـت بـه تمسـك بـه قـرآن و 
عتـرت اسـت. بـا مراجعـه بـه كتـب فريقيـن، بـه وضـوح در مي يابيـم كـه رسـول خدا9، 
تمامـي مسـلمانان را بـه تمسـك به قـرآن و اهـل بيت عصمـت و طهارت: توصيـه كرده 
اسـت. ضـرورت تمسـك به اهـل بيت:، يكی از آموزه های روشـن قرآن و سـنت اسـت. 
آيـات فراوانـی دال بـر ايـن مطلـب وجـود دارد؛ چنان كـه عامـه شـرف الديـن در كتـاب 
ِطيُعوا 

َ
المراجعـات، حـدود 54 آيـه را ذكر كرده اسـت؛ از جمله آيـه: )إِنَّمـا َوِلُُّكـُم اهلُل( ؛ )أ
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ـِر(، )َيْهـُدوَن 
ْ
ك ْهـَل الِّ

َ
وا أ

ُ
ْسـَئل

َ
ْمـِر ِمْنُكـْم(، آيـه تطهيـر، )ف

َ ْ
وِل ال

ُ
ِطيُعـوا الرَُّسـوَل َو أ

َ
اهلَل َو أ

الِِمـنَي(.10 ْمِرنـا(، )ال يَنـاُل َعْهـِدي الظَّ
َ
بِأ

طبـق توصيـه پيامبـر9، همـان گونـه كـه امـت وظيفـه دارنـد تابـع قـرآن باشـند، بايد 
همـواره بـه اهـل بيت: نيز تمسـك جويند و واليت آنـان را بپذيرند؛ زيرا رسـول اكرم9 

امـت را بـه تمسـك ثقليـن )قـرآن و اهل بيـت:( امر كرده اسـت.
در حديـث ثقليـن11، كـه در منابـع حديثي معتبر شـيعه و سـني به طور متواتر و با اسـناد 

صحيح نقل شـده اسـت، پيامبر اكـرم9 فرمود: 

اّن تارك فيكم الّثقلن ما ان تسّكتم به لن تضّلوا بعدي، احدها اعظم من اآلخر، كتاب 

اهلل حبـل مـدود مـن السـمء الـی االرض و عـتيت اهل بيتي و لـن يفتقا حتـی يردا عل 

الوض، فانظروا كيف ختلفون فيهم.

 مـن دو چیـز گران بهـا در میـان شـما مي گـذارم. اگر به آنهـا چنگ زنید، هیـچ گاه گمراه 

نخواهیـد شـد. یکـي از آن دو بزرگ تـر و مهم تـر از دیگـري اسـت. کتـاب خـدا )قرآن( 

کـه ریسـمان الهـي اسـت و تـا زمین کشـیده شـده اسـت و عتـرت و خانـدان مـن. این دو 

از همدیگـر جـدا نخواهنـد شـد، تـا کنـار حـوض بـر من وارد شـوند. پـس بیاندیشـید که 

چگونـه حـق مـرا دربـاره ایـن دو اداء مي کنید.

 حديث ثقلين با اندكی تفاوت، به اين صورت نيز نقل شده است:
مـن در میـان شـما، دو گوهـر گران بهـا باقـی می گـذارم. یکی کتـاب خداونـد و دیگرى 

عتـرت و اهـل بیـت من اسـت، که اگر بـه این دو تمسـک جویید، هرگز گمـراه نخواهید 

شـد و ایـن دو از هـم جـدا نمی شـوند، تـا در قیامـت بر من در حـوض کوثر وارد شـوند.

عن جابر بن عبداهلل رض اهلل عنهم ؛ قال رسول اهلل9 ف حجته يوم عرفة: يا أهيا الناس، 
إّن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضّلوا: كتاب اهلل، وعتيت أهل بيتي.12

قال رسـول اهلل9: أال إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سـفينة نـوح من قومه من ركبها نجا 
ومن ختلف عنها غرق.13
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همانـا مثـل اهـل بیتـم در میان شـما، مانند کشـتی نوح اسـت که هر کس سـوارش شـود، 

نجـات مي یابـد و هـر کـس از آن تخلـف کند، غـرق می گردد.
رسول گرامی اسام9 فرمود: »من مات ول يعرف امام زمانه مات ميتة الاهلية«.14

اهـل بيـت عصمـت و طهـارت، بـه خاطـر جايگاهي كـه در قـرآن و نزد رسـول گرامي 
اسـام9 داشـتند، در پيـروي و الگـو قـرار گرفتن بر ديگـران، اولويـت و تقـدم دارند. اين 

حقيقـت را مي تـوان بـا هدايـت و اسـتعانت از آيـات قرآني اثبـات نمود.
 
ً
 برخـی از مفسـران قرآن كريم، درباره تفسـير »حبل اهلل« در آيـه: )َو اْعَتِصُموا ِبَْبـِل اهللِ َجِيعا

ـوا...(، و چنـد وجـه بيـان كرده اند. يكی از اقوال اين اسـت كه مـراد از »حبل اهلل«، قرآن 
ُ
َو ال َتَفرَّق

اسـت.15 در برخـی از روايـات، »حبـل اهلل« به قرآن و ائمه تفسـير شـده اسـت. پيامبراكرم فرمود: 
16.» »اِنَّ َهـَذا اْلُقـْرآَن َحْبُل اهللِ و ُهَو النُّـوُر اْلَبنِّ

عامـه طباطبايـی در تفسـير الميـزان دربـاره تفسـير »حبل اهلل« می نويسـد: »حبـل اهلل همان 
كتـاب ُمنـزل اسـت؛ كتابی كـه بنده را به خـدا متصل می كند، يـا حبل اهلل، كتاب خدا و رسـول 
اسـت«.17 عياشـی از امـام باقـر7 نقـل كـرده اسـت كـه مـراد از ريسـمان الهی، اهـل بيت: 

هسـتند: »آل محمـد هم حبـل اهلل«.18
از امـام صـادق7 نيـز روايت شـده اسـت كه فرمـود: »نحـن حبـل اهلل«19؛ »ما ریسـمان خدا 

هستیم«.

از امام باقر7 نقل شـده اسـت: مردی از رسـول خدا9 پرسـيد: »يا رسـول اهلل، مراد از 
حبـل در آيـه: )َو اْعَتِصُمـوا ِبَْبـِل اهللِ...( چيسـت، كه با چنـگ زدن به آن، از افتـراق در امان 
می مانيـم؟« رسـول خـدا9 بـا دسـت به طرف علـی7 اشـاره كرد و گفـت: »هـذا حبل اهلل 
الـذی مـن تّسـك بـه عصـم فـی دنيـاه ول يضل به فـی آخرتـه«20؛ »اين همان ريسـمان خداسـت. 

هـر كـس به آن تمسـك كنـد، در دنيا در امان اسـت و در آخرت هم، گمراه نمی شـود«. پس 
می تـوان گفـت حبـل اهلل، بـه هر چيـزی كه سـبب تقّرب بـه خدا شـود، اطاق پذير اسـت؛ 

ولـی مصـداق اتم و حقيقـی آن، قرآن و اهل بيت: هسـتند.
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 من اّن أحّب أن يركب سـفينة النجاة ويتمّسـك بالعروة الوثقی ويعتصم بحبل اهلل التن 
فليوال علّيا وليأتّم باهلداة من ولده.21

هـر کـس دوسـت دارد کـه سـوار کشـتي نجات شـود و به سـتون قابـل اعتمـاد تکیه کند 

و بـه ریسـمان محکـم الهـي چنـگ زنـد، علـي7 را ولّي خـود انتخـاب کنـد و فرزندان 

هدایتگـر علـي7 را امامـان خویش قـرار دهد.

پيامبـر اكـرم9 دو راه بـرای هدايـت و مصـون مانـدن امـت از آفت تفرقـه و اختاف، 
فـراروی امـت خـود قـرار داد: كتـاب خـدا و اهـل بيـت معصـوم: و فرمـود: مادامـی كه 
امـت مـن به ايـن دو با هم تمسـك كنند، دچـار گمراهی و انحـراف نخواهند شـد. بنابراين 
مهم تريـن راه دسـتيابي امـت به وحدت و هم بسـتگي، تمسـك بـه قرآن و واليـت اهل بيت 
پيامبـر: اسـت. بنابرايـن مي توان گفت، بهتريـن عامل، بلكه منحصرتريـن راه براي تقريب 
ميـان مذاهـب و وحـدت ميـان مسـلمانان، عمـل به توصيه رسـول اكـرم9 در تمسـك به 

قـرآن و اهـل بيت عصمـت و طهارت: اسـت.
در سـخنان رسـول گرامـی اسـام9، اهل بيـت:، يكی از ثقليـن و همچون كشـتی نوح ، 
جانشـينان برحـق، و عامـل هدايـت، اتحـاد و حفـظ نظـام امـت هسـتند و همه مسـلمانان بايد 
نسـبت به آنان مودت و محبت داشـته باشـند و در فهم معارف و احكام شـريعت، آنان را مرجع 
علمـی خـود قرار دهند. مسـلمانان بايد واليـت اهل بيـت: را بپذيرند و از آنـان پيروي كنند. 
طبـق داللـت آشـكار حديث ثقليـن، همان گونه كه امـت بايد همواره به قرآن تمسـك كنند و از 
آن طلـب هدايـت و نجـات نمايند، بـه حكم خدا و رسـول9 بايد همواره بـه اهل بيت: نيز 
در مقـام حجت هـا و هدايتگـران الهی، تمسـك جوينـد و از آنان طلب هدايـت و نجات نمايند.
آن گونـه كـه از قـرآن و رهنمودهـای نبـی مكـرم اسـام9 فهميـده می شـود، يكـي از 
مهم تريـن تكاليـف و راهبردهايـی كـه می توانـد مسـلمانان را از تفرقـه و تشـتت دور نگـه 
دارد، گـرد آمـدن حـول رهبـري آل محمـد9 و اطاعت از رسـول خدا9 و جانشـينان آن 

اسـت.  حضرت 
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5. مودت اهل بيت: محور اتحاد امت

خـدای متعـال، مـودت و اطاعـت اهـل بيـت: و ذوي القربـاي پيامبـر9 را واجـب 
شـمرده اسـت. در قـرآن كريـم، آيـات متعـددی در خصـوص اينكـه تمـام اهل ايمـان، بايد 
محبـت و مـوّدت اهـل بيت : را در دل داشـته باشـند و از آنان اطاعت كننـد، وجود دارد؛ 
ُقْرىب(؛22 

ْ
َة يِف ال َمـَودَّ

ْ
 ال

َّ
ْجـراً إاِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ْسـَئل

َ
ـْل ال أ

ُ
از جملـه ايـن آيه شـريفه كه مي فرمايد: )ق

»اى پیامبـر بـه آنـان بگـو: مـن از شـما در قبـال انجام رسـالتم، اجـر و مـزدى نمی خواهم، مگـر اینکه به 

اهـل بیتم، مـودت و محبـت کنید«.

مسـئله وجـوب مـوّدت اهـل بيت: و دشـمنی با دشـمنان آنـان، كه جـزو توصيه های 
مهم قرآن و نبی مكرم اسـام9 اسـت، از اصول و محورهای مشـترك و مورد قبول شـيعه 

و اهـل سـنت اسـت، كه می تواند مبنای وحدت اسـامی بين شـيعه و سـنی قـرار گيرد. 

6. وجوب دوستی امام علی7 از نظر اهل سنت

 اغلب اهل سنت، به صراحت خود را دوستدار اهل بيت7 معرفی می كنند:
ـ وأمـا عـل رض اهلل عنـه فأهـل السـنة حيبونـه ويتولونه ويشـهدون بأنه مـن اللفاء الراشـدين 
الهديـن، وكتـب أهل السـنة من جيـع الطوائف ملوءة بذكـر فضائلـه ومناقبه وبذم الذيـن يظلمونه 

مـن جيـع الفرق، وهـم ينكرون عـل من سـبه وكارهـون لذلك.23

ـ ابـن تيميـه می گويـد: »مبتهـم عندنا فـرض واجب، يؤجـر عليـه،... و قال: ومـن أبغضهم 
فعليـه لعنـة اهلل واللئكـة والنـاس أجعن، ال يقبـل اهلل منه رصفـًا وال عدالً«.24 

ـ »أنـه جيـب عـل كل مسـلم أن يعتقد حـب أهل بيـت النبي9 ووالءهـم فرضا واجبـا، وهم: 
آل العبـاس، وآل عـل، وآل عقيـل، وآل جعفر،....«25

ـ »إّن مبة أهل البيت رض اهلل تعال عنهم من الواجبات عندنا معارش أهل السنة«.26 
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7. مرجعيت علمی اهل بيت: 

پيامبـر اكـرم9 در حديـث ثقليـن، اهـل بيـت: را تا روز قيامـت، عدل قـرآن و عامل 
نجـات معرفـی كـرد و امـت را بـه تمسـك به آنـان در كنار تمسـك به قـرآن توصيـه نمود. 
بنابراين از اين حديث شـريف، مرجعيت علمی و دينی آنان به روشـنی برداشـت مي شـود. 
پيامبـر اكـرم9 در ايـن حديث چنين فرمـود: »انی قـد َتَركُت فِيكْم مـا ان َأَخْذُتـْم بِِه َلـْن َتِضلُّوا 
ـَمِء إلـی الَْرِض وعتتی َأْهُل  ـا َأكـَبُ ِمَن اآلَخـِر كَتاُب اهللِ َحْبـٌل َمُْدوٌد ِمَن السَّ بعـدی الثََّقَلـِن َأَحُدُهَ

ـْوَض«.27 َقا حتی يـِرَدا َعَلی اْلَ بيتـی اال وانـم َلـْن يْفَتِ

مرجعيـت علمـی اهـل بيـت: مـورد اتفـاق همـه فرقه هـا، مذاهـب و شـخصيت های 
عملـی مذاهـب بـوده اسـت. عامـه طباطبايي در مورد شـأن علمـي اهل بيت: در اسـام 

مي فرمايـد:
برخـي از امـت اسـامي، بعـد از رسـول خـدا9 به اهـل بیت: رجـوع کردنـد و آنان را 

ملجـأ و مرجـع خـود قـرار دادند. برخـي دیگر نیز از اهـل بیت: اعراض کردنـد، که این 

عـده، در حفـظ دیـن و کسـب معارف دیـن، توفیقـي نیافتنـد؛ در حالي که رسـول خدا9 

 بـه آنـان دربـاره اهـل بیـت: توصیـه کـرده بـود. امـت اسـامي بایـد معـارف دیـن را از 

اهـل بیـت: مي گرفتنـد؛ زیـرا آنـان اعلـم از همـه امت بـه کتـاب اهلل بودنـد. همان گونه 

کـه پیامبـر9 تصریـح کرده بود، آنـان هرگز در فهم و تفسـیر قرآن، دچار خطا و اشـتباه 

نمي شـوند.... بزرگ تریـن صدمـه و آسـیبي کـه به علـم و معـارف قرآني در تاریـخ وارد 

شـده، همیـن اعراض برخي از مسـلمانان و دانشـمندان اسـامي از مکتب اهـل بیت: و 

عـدم اسـتفاده از علـم آنان بود. شـاهد ایـن واقعیت تلخ، تعـداد اندک احادیثي اسـت که 

از اهـل بیـت: نقل شـده اسـت. انسـان مسـلمان، وقتـي در علـوم حدیث تأمـل مي کند، 

مي بینـد کـه در زمـان خلفـا، نقـل و جمـع آوري احادیـث چـه جایـگاه و ارزشـي داشـته 

اسـت و مـردم بـا اینکـه حـرص و سـعي زیادي در مـورد اخـذ و ضبط احادیـث پیامبر9 

داشـته اند، ولـي بـه دالیـل مختلفـي، بسـیاري از احادیـث بـه مـا نرسـیده اسـت؛ خصوصاً 
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احادیثـي کـه در مـورد تفسـیر قـرآن اسـت؛ به طوري کـه از برخـي امامان شـیعه، بیش از 

ده حدیـث بـه مـا نرسـیده اسـت. ولـي گفتـه مي شـود کـه در مجامـع روایي اهل سـنت و 

در مـورد تفسـیر قـرآن، هفـده هـزار حدیث از طریق اهل سـنت رسـیده اسـت و در مورد 
فقه، این نسـبت بیشـتر اسـت.28 

مسـلمانان بـا وجـود همه اختافـات علمـي و فكـري و جريان ها ومكتب هـاي فقهي و 
كامـي گوناگونـي كـه در ميـان آن هـا وجـود دارد، با اين وصف، نـگاه ويژه اي بـه اهل بيت 
پيامبـر9 وجايـگاه رفيـع آنـان در اسـام دارنـد، و آنان را مرجـع علمـي و الهام بخش خود 

در همه علـوم اسـامي مي دانند.

8. جايگاه علمي اهل بيت پيامبر9، از ديدگاه پيشوايان مذاهب اربعه

بسـياري از ائمـه مذاهـب اسـامي و فقهـاي بزرگ مذاهـب اربعه، نـزد امام باقـر و امام 
صـادق8 درس خواندنـد و از علـوم و معارف اهـل بيت: بهره بردند. حافـظ ابن عقده، 
نـام چهـار هـزار از فقيهـان و محدثانـي را كه از امـام صـادق7 روايت نقلة يا نـزد او تلمذ 
كرده انـد، ذكـر كرده اسـت.29 سـخن معروف مالـك بن انس در مـورد امام صـادق7، يكي 
از صدهـا شـاهد بـر ايـن مدعاسـت. و مي گويد: »مـارأت عـن والسـمعت اذن والخطـر علی 

قلـب بـش افضل مـن جعفر ابـن ممد الصـادق علـًم و عبـادًة و ورعًا«.30

در مجامـع روايـي فريقيـن، به طور اعجـاب آوري، روايـات مربوط بر فضايـل و مناقب اهل 
بيـت: آمـده اسـت. در بيشـتر اين گونـه روايات، به برتـري علم اهل بيـت : و لزوم مودت 
و محبـت نسـبت بـه آنـان، بـه صراحـت تأكيد شـده اسـت. جايـگاه اهل بيـت پيامبـر اكرم: 
بيـن مسـلمانان جهـان، اعـم از شـيعه و اهـل سـنت، بي همتاسـت و هيـچ خانداني بـه اين حد، 
از عظمـت، قداسـت، احتـرام و فضايـل مختلـف برخـوردار نيسـت. بنابراين يكـي از زمينه هاي 

وحـدت، توجـه بـه همين جايگاه و شـأن اهـل بيت پيامبر9 اسـت.
عصـر امـام صـادق7 را مي تـوان از جهـت فرهنگـي، عصـر توسـعه علـم و دانـش و 
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گسـترش روابـط و تعامات فرهنگي مسـلمانان بـا جريانات فرهنگي بيرون از جهان اسـام 
ناميـد. از جهـت ديگـر نيـز مي تـوان ايـن عصـر را عصـر رواج علـم و پيدايـش مكاتـب 

گوناگـون علمـي، فكـري و مذهبـي نام گـذاري كرد.
تمـام ائمـه فقهـی اهل سـنت، افتخار شـاگردی امام صـادق7 را داشـته اند و عالي ترين 
شـخصيت هاي محبـوب اهل سـنت، قسـمت زيادي از علـوم و دانش خـود را از مكتب امام 
باقـر7 و امـام صادق7 فـرا گرفته انـد. امام صادق7، حـق عظيمي در احيـاي دانش هاي 

اسـامي و توسـعه و تبيين علوم ديني بر امت اسـامي دارد.

9. وحدت گرايی در سيره عملی اهل بيت :

در سـيره اجتماعـی اهـل بيـت :، وحـدت و اخوت ، ظهـور بـارزی دارد. اهل بيت : 
هرگـز تقسـيم  بندی عـرب و عجم ، موالی و غير موالی ، سـابقين و تابعيـن و امتيازات ديگری 
كـه در بيـن امـت اسـامی بعـد از پيامبـر9 پديد آمـده را به رسـميت نشـناخته ، آن را نفی 
می كردنـد و در سـيره عملـی خـود، بـا همه مسـلمانان بر اسـاس مـودت و اخوت اسـامی 

می كردند. عمـل 
همـواره از همـه ملت هـا و نژادها، در زمـره پيروان ائمه قـرار می گرفتند و امامان شـيعه ، 
بـا آنـان بـا كمـال رأفـت ، مهربانـی و اخـوت اسـامی برخـورد می كردنـد. ايـن سـيره اهل 
بيـت: نيـز بايـد به عنوان الگوي همه مسـلمانان باشـد؛ زيرا روشـی مطابق سـيره رسـول 

ْسـَوٌة َحَسـَنٌة(.31
ُ
ُكْم يِف َرُسـوِل اهللِ أ

َ
َقـْد اكَن ل

َ
خدا9 اسـت: )ل

10. برخورد ائمه با توده اهل سنت

ائمـه:، حقـوق و حرمـت اهـل سـنت را در مقـام مسـلمانانی كـه جـزو امـت اسـام 
هسـتند و بـرادر دينـی بـه شـمار مي رونـد، رعايـت می كردنـد و همـه حقـوق مسـلمانی را 
بـرای آنـان ثابـت می شـمردند. ائمـه: همـواره در مجالـس آنـان شـركت می كردنـد، بـه 
عيـادت مريض هـای آنـان می رفتنـد و تا حد امـكان، در رفـع گرفتاری ها و خدمـت به آنان، 



شماره27،  تابستان 1395
115

كوتاهـی نمی كردنـد. ائمـه:، در تشـييع جنـازه آنـان حضور می يافتنـد و همواره شـيعيان 
خـود را نيـز توصيـه می كردنـد كـه بـا بـرادران اهل سـنت، خوش رفتار باشـند، در مسـاجد 
آنـان نمـاز بگذارند و در عبادات و مراسـم اجتماعـی، آنان را همراهی كننـد. ائمه اطهار:، 
همـواره بـه پيـروان خـود توصيـه می كردنـد كـه باورهـا و افـكار اهـل سـنت را تحريـك 
نكننـد و موجبـات بدگمانـی، آشـوب و درگيری بـا آنان را فراهـم نكنند. زيد شـّحام از امام 

صـادق7 روايـت كرده اسـت كـه بـه او فرمود:
اى زیـد! بـا مـردم )اهل سـنّت( بـا طریقـه و آداب آنان معاشـرت کنیـد، در مسـاجد آنان 

نمـاز بخوانیـد، از بیمارانشـان دیـدن و احوال پرسـی کنیـد، بر جنازه هایشـان حاضر شـوید 

و اگـر توانسـتید، پیش نمـاز آنـان باشـید و اذان گوى ایشـان شـوید. پس حتماً ایـن کار را 

بکنیـد یـا کوتاهـی نورزید؛ زیرا وقتی شـما چنیـن رفتار می کنیـد، آنان می گوینـد: »اینان 

از شـیعیان جعفـرى مذهب انـد. رحمـت خداونـد بـر جعفـر بـن محّمـد بـاد کـه چـه نیکو 

اصحـاب خـود را مـؤّدب می کنـد« و چـون ایـن رفتارهاى شایسـته را ترک کنیـد با خود 

مي گوینـد: »اینـان شـیعیان جعفرى انـد، خداونـد او را جزا دهـد و چنین و چنـان کند، که 

اصحـاب خـود را چه بد پـرورش داده اسـت«.

در روايتی از امام صادق7 به عبداالعلی آمده است: 
بـر شـیعیان مـا سـام و رحمـت خـدا را ابـاغ کـن و بگـو کـه جعفـر بـن محمد، به شـما 

می گویـد: خداونـد رحمـت کنـد بنـده اى را کـه دوسـتی مـردم را بـه خـود و بـه ما جلب 

کنـد. آنچـه مـردم آن را می شناسـند و بـاور دارنـد، بـر آنان آشـکار کنید و از نشـر آنچه 

آن را منکـر و مخالف انـد خـوددارى ورزیـد.

امـام صـادق7 بـه شـيعيان خود دسـتور می دهد كه بـا برادران اهل سـنت خـود، مدارا، 
عطوفـت و هم نشـينی كننـد و در نمـاز و جماعت هـای آنـان شـركت داشـته باشـند.32 امـام 

صـادق7 در اين بـاره فرمود:
بر شـما باد نماز در مسـاجد و همزیسـتی مسـالمت آمیز با مردم، و اقامه شـهادت و حضور 



فصلنامه فرهنگ زيارت
116

بـر جنازه هایشـان )شـرکت در مجالـس ترحیـم(. همانـا چـاره اى جـز ایـن بـراى شـما در 

برخـورد بـا ایشـان نیسـت. همانـا هیـچ کـس از مـردم در زمـان حیاتـش، بی نیاز نیسـت و 
مـردم، برخی بـه برخـی نیازمندند.33 

آن هنـگام كـه معاويـة بـن وهب از امـام صـادق7 در مـورد چگونگی برخـورد با غير 
شـيعه سـؤال كـرد، امـام7 پاسـخ داد: »بـه امامانـی كه بـه ايشـان اقتـدا كرده ايـد بنگريد و 
آن گونـه كـه ايشـان رفتار می كننـد، رفتار كنيد. به خدا سـوگند ايشـان از بيمارانشـان عيادت 
می كننـد و بـر جنازه هايشـان حاضـر می شـوند و بـه نفـع و زيانشـان شـهادت می دهنـد و 

امانتشـان را ادا می كننـد«.34
امام صادق7 فرمود:

بـدور باشـید از هـر عملـی کـه موجـب عـار مـا گـردد،... بـراى مـا مایـه زینـت باشـید، نه 

مایـه زشـتی. در مجامعشـان نمـاز بگذاریـد و بیمارانشـان را عیـادت کنیـد و در تشـییع 

جنازه هایشـان، حاضـر گردیـد و مبـادا کـه در هیچ خیرى بر شـما پیشـی گیرند، که شـما 
بـدان سـزاوارترید.35

امـام صـادق7 می فرمايـد: »مسـلمان برادر مسـلمان اسـت؛ ظلـم نمی كنـد، او را خوار 
نمی كنـد و بـه او خيانـت نمی كنـد. بـر مسـلمانان اسـت كـه در راه هم بسـتگی و تعـاون بر 

مهـرورزی و هميـاری نيازمندان )از ايشـان( تـاش كنند«.36

جمع بندی

تنهـا عامـل وحـدت، تمسـك بـه قـرآن و تبعيـت از توصيه های رسـول اكـرم9 و اهل 
بيت عصمت و طهارت: وتأسـی به سـيره آنان اسـت. همه مسـلمانان در جوامع گوناگون 
اسـامي، وظيفـه دارنـد بـا عمـل بـه قـرآن و محـور قـرار دادن آن، از تفرقه دسـت بردارند. 
می تـوان گفـت: مهم تريـن عامـل تقريب و وحـدت ميان مسـلمانان، عمل به توصيه رسـول 
اكـرم9 در تمّسـك بـه قـرآن و اهل بيـت عصمت و طهارت: اسـت، كـه ضامن هدايت 
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و نجـات از هـر گونه ضالت و گمراهی اسـت، هسـتند.
بنابرايـن مسـلمانان بـا تمّسـك به قـرآن و سـنت و الگو قرار دادن سـيره اهـل بيت:، 
می تواننـد بـه بهتريـن راهـكار بـراي تحقـق وحـدت امت اسـامي دسـت يابند. مسـلمانان 
مي تواننـد در برابـر خطراتـي كـه اصل اسـام و امت اسـامي را تهديد مي كند، حـول قرآن 
و سـنت رسـول و تمسـك به راه و هدايت اهل بيت:، به همبسـتگي و اتحاد دسـت يابند 

و از هرگونـه تفرقـه و جدايـي، رهايی يابند.
مطالعـه دقيـق و عميـق تاريـخ شـيعه و بـه خصـوص حيـات فكـری و سياسـی امامـان 
شـيعه :، بيانگـر ايـن واقعيـت اسـت كـه همـه اقدام هـا، قيام هـا، تعليم هـا و هدايت هـای 
امامـان معصـوم : بـراي حفـظ اسـام اصيـل، جلوگيـری از بدعـت و تحريـف در ديـن، 
جلوگيـری از تشـتت فكـری و اعتقـادی و تفرقه در اّمـت محمد9 و قاطبه مسـلمانان بوده 
اسـت ، كـه ايـن خـط مشـی و وظيفـه سـترگ را همـه امامان شـيعه : بـه خوبی بـر عهده 

گرفتـه و بـه ثمر رسـانده اند.
صبـر و سـكوت علـی 7 و فاطمـه3 ، صبـر، مقاومـت و صلـح امـام حسـن 7، قيـام 
امـام حسـين 7،  تعليـم و روشـنگری امـام سـجاد7 و امـام باقـر7 و مكتب فكـری امام 
صـادق 7 و سـاير امامـان ، همه در جهت حفـظ دين و جلوگيری از تفرقه در امت اسـامی 
بـوده اسـت . ازايـن رو فلسـفه امامت بـه تعبير امـام رضا7، جز حفـظ دين و انسـجام نظام 

مسـلمانان نيسـت : »اّن االمامـة زمام الديـن و نظام السـلمن «.37
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